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Organo de Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (T.E.V.A.)
kaj de Naturista Fako de S.A.T.

Dank'al la Internacia Lingvo ESPERATZTO, la revuo
"Vegetarano" celas faciligi la interSanaon de ideoj kaj
spertoj pri VEWTARTSMO kaj NkTURISMO tra la tuta mondo.
Gi informadas la Esperantisbojn pri tiuj ismoj, kaj mon-
tradas al la naturistoj kaj vegetaranoj la rolon  de la
Internacia Lingvo por la progreso  de ilia movado.

Eldonanto : Jehezkel DCRN, Vegetara Kolonio Amirim, Merom
HalCalil, Israelo

Realistoj.
Kontrau Ia oficialaj idealistoj, kiuj per bruaj

frazoj gvidas la indiferentan publikon, staras ni, kiuj me-
tas la rcalan homon en la centron de nia pensado. Kiam ga-
zetoj, oratoroj, politikistoj proklamas altajn idealojn bra-
diciajn, postulante, ke la popolo batalu por ili,  ni, reali-
stoj, restas malvarmaj kontrau tiuj idealoj, kiuj disigas la
homojn; ĉar ni vidas nur la realan homon, kiu en tiuj bataloj
estas la viktino.

Ni scias el historio kaj el sperto de nuntempo,  ke la
'gloro", de unu popolo estas la malgloro de alia popolo, ke

la "justeco", por kiu pretekstas batali unu popolo, estas
ma3justeco kontrau alia popolo, ke la potenco de ju regnestro
au de iu dikbatoro estas aĉetita per la mizero ne nur de tiuj
popoloj, kiujn la potenculoj submetis, sed eĉ plie ankorau

Pri la brasiko
Ne konsiderante ĉi tiun legomon kiel pomaceon, ni devas

agnoski, ke ties ecoj faras el li unu el la nutra°j plej va-
loraj, kaj oni povas nur bedauri, ke la kutima kuirmaniero de
la brasiko forigas ĝin de multaj manbj, pro tio ke al estas
malfacile digestebla.

Jam ak de la plej antikva tempo oni alte taksis liajn
nutrokvalitojn, kaj 	 estis bazo de la nutrado de ĉiuj sociaj
klasoj. Se oni fidas la salulon "Caton% dank'ali la Romanoj
dum 600 jaroj ne bezonis kuracistnjn. Lau 9Do ce rustica" la
brasiko bonefikas al maldormemo, kapdoloroj, fortikigas Ia in-
fanojn, kuracas la surdecon. rDioscoride" rekomendas lin por
fortigl la vidrovon. La araba medicino ne havas malpli da _rido
al la bonefikeco de la brasiko.

Sed liaj kvalitoj dependas de la kuirmaniero. Oni scias
nuh, ke la brasikoj enhavas solveblajn fermentojn kaj glukozi-
dojn I- kitajn en apartaj ĉeloj, kiuj estigas, pro reciprokaj
rangoj, substancojn al kiuj ili ŝuldas siajn karakterizajn °dr-
ron kaj guston kaj la efikoj 21 la digesto-organoj. Tiuj sub-
stancoju deprenitaj pro la kuirado per akvo igas 2in vera
sigilon. Kontraue kuirita per stufado (kun cepoj, tomatoj ku-
kurboj lauvole) la brasiko estas tre facile digestebla de la
plej postulemaj kaj delikataj stomakoj kaj intestoj.

La sillfuro, kiun li entenas, igas lin bonefike saniga
ĉiukaze kiam necesas uzado de sulfurabj.

Modernaj usonaj scienculoj agnoskas, ke i kuracas ren-
inflamon kaj anemion. Kaj Dro. Dufour el "Fecamp" (Francuo)
sukcesd uzi ain kontrau reumatisrroj„ neuralgioj kaj iskiatiko.

La konsisto de la brasiko diferenciaas lau la specoj.
La ĉefaj kvalitoj de la brasiko devenas de la ĉeesto en

1-1- de tre aktiva oksida5o, organikaj mineraloj kaj multaj vita-
menoj (A, B, C, F,). Gi remineraligas la korpon, precipe kiam
gi ne estas kuirita. Tiukaze ties suko malvenenigas la inteston,
forpelantc la venenojn. La granda proporcio de sulforo, kiun li
enhavas, dkazigas, kiam oni kuiras lin per akva, nauznn odoron,
kaj-igas ajn malfacile digestebla. Pró tio estas tre rekomendin-
da ĉiam kuiri la brasikon per stufado, kaj la homoj, kiuj malbo-
ne digestis ilin, miras ke ili povas facile digesti ilin tiel
preparitajn, nur spicitajn per unu plera kulero da bonkvalita
oleo kaj, se oni ŝatas, kelkaj gutoj da citronsuko.

Oni preparas la buraono-brasikojn same kiel la aliajn
specojn. Ili entenas magneziumon, kalciumon kaj fosforon.

F. Baud
(El la franca revuo "La Vie Claire" ).
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por la mizero de la popolo, kiu en blinda obeo al la altsonantaj
frazoj de gvidantoj batalis kaj oferadin sin, por akiri tiun
potencon.

La eMblemoj de tiuj poteneuloj au potencavidaj gvidantoj,
kiujn ankau nun ni vidas en kelkaj ŝtatoj, ne impresas nin mal-
grau la altsonantaj frazoj pri heroismo, disciplino, justeco,
honoro, pro kiuj tiom da idealsoifaj homoj blinde submetigas al
hipnoto de idealismo. Ni scias, ke ĉiuj homoj estas fratoj, ke

Wilk neniu popolo ĝis nun monopoligis por si mem la virton, ke cie en
la mondo cirkonstancoj kreitaj de la .homoj au de la sorto kreis
kaj normalajn homojn kaj krinulojn.

Nia realismo montras al ni la homon, kiu naskiĝas per la
doloro de la patrino, kiu kreskas sub zorgo kaj amo de gepatroj
kaj edukantoj, kiu baraktas en matura viyo kontrau ĉiaj malfa-
cilaeloj de la cirkonstancoj kaj kies vivb, rezulto de amo, zorgo

-kaj laborado, havas pli altan prezon, ol iu ajn idealo tradicia
a. lrumoda, kiu postulas viktimojn. La instinkto, per kiu nia
vivo sen nia konscio defendas sin kontrau malsanoj, kontrau dan-
ĝeroj, kontrau morto, montras al ni ke la vivo estas io, pri kio
(se ni mem jam ne posedas diseonpuvon pri ĝi; ĉar sinmorbigo es-
tas io absolute kontraunatura) neniu alia rajtas disponi. Kaj
precipe nia realismo manifestiĝas per tio, ke ni konscias, ke ĉio
viva estas parenca al ni kaj meritas la sanan respekton por sia
vivo, kian meritas nia propra vivo.

Tio estas la senco ankau de la monoteismo, tiu granda reli-
gia princioo. kiu konas nur unu dion. Krisbanoj esprimas nur .
ideon per la diro, ke Dio estas la Amo, kaj la parencaj religioj
esprimas la saman penson per aliaj diroj, Antauaj epokoj kaj pri-
mibivaj popoloj konas multajn diojn: dion de komerco, dion de
justeco- dion de malamo, dion de veno ktp. Niaj robenculoj volas
altrudi al ni diversajn diojn kiuj identiĝas kun iliaj celoj au
"idealismoj" kaj kiuj efektive manĝas korpojn kaj animojn de  vi-
vantaj homoj. Gazetoj, oficistaro, granda parto el la instruista-
ro, estas en ilia servo, kaj estas tre ofte malfacile, konservi
la necesan realismon, por resti fidela al la naiva kaj simpla ve-
ro, ke nenio povas esti bona, kio kreas mizeron por la individuo
kaj mortigas homojn.

Tio estis la senco ankau de la Zamenhofa homaranismo
3 tiuideol, kiu puŝis lin, krei nian lingvon kiel rimedon, per kiu ni

farigas vidantoj, realistoj. Per Esperanto la homo kontaktas kun
homo; ne ekzistas plu la disiganta baro de lingvodiverseco, klas-
distanco, naciismo. La granda realisto Zamenhof klare vidis la
malbonon de la oficialaj idealismoj, el kiuj la nacia iluzio, kiu
disigas unu rnson, unu popolon de la alia, estas la ploj danĝera. 

-	-

Lia "Prego sub la Verda Standardo" (sed legu ĝin en la Kres-
tomatio, ne en ia kripligitaj formoj, kiuj kelkfoje estas pu-
blikigitaj) tre klare esprimas lian penson.

Kaj ni, vegetaranoj, estas pli realismaj ankorau, ĉar
vidante kolbason, ni estas tro realemaj, por vidi en ĝinur la
mirindan 1abora5on de artisto en la viandtransforma profesio5
sed ni vidas : 	 la originon de tiu mikseo el diversaj
viandspecoj, nikonscias ne nur pri la vivintaj mirindaj esta-
j'oj, kies morto estis la bazo de tiu ĉi artaj°, sed ankau pri
la terura malpuriga kaj malndbliga'metio de la personoj, kiuj
mortigis la bestojn, kiuj distranĉis la sangan viandon, kiuj
elŝiris la intestojn, lavis ilin, dispartigis la diversajn
specojn, knedis la viandon ktp.

Ni rigardas kun realismo la mondon, kaj ni supozas, ke
multaj aferoj estus eble pli bonaj, se kun sama realismo ĉiuj
rigardus ain; ĉar tiam oni havus tian nauzon ...pri multaj afe-
roj, ke oni ne bezonas esti idealiSto, por ŝangi la nunan sta-
ton, sed nur egoisto kiu sentas sin malfeliĉa en mondo plena
je mizero kaj iluzioj, egoisto, kiu ŝatus vidi ĉiam nur kon-
tentajn mienojn ĉirkau si, egoisto, kiu volus, ke la tuta ho-
maro vivu en paco kaj sentu same kiel li la belecon de la nal-
turo, la benon de reciproka homa bonvolo, la misteron de ia
tuta vivproblemo.

Tiaj realistoj kaj egoistoj ni estu:
Onkar Bunemann -[       

Trza mondo   

Germanujo. Sur la 32a Kongreso de SLA.T. okazinta en Dort-
mundo 1...7. Augusto 159 prelegis K-do J.D. Rooke en la kadro
de la naturista Frakcio- pri praktiko de l'vegetarismo. Oni
estas vegetarano ĉu pro moralaj konsideroj, ĉu por resti sana.
La nutrado estas tre grava; kaj ĉeta afero estas modereco en
manaado. Prefere uzu nur freŝajn nokuiritajn legomojn, nerafi-
nitajn, kaj ne uzu dolĉa.iojn, g1acia5ojn, nek kafon. Iuj (ne
multnombraj, lau li) vegetaranoj konsumas nek lakton nek avojn.
Sekvis ion da diskutado; unu ĉeestinto esprimis, ke li ne kre-
das, ke oni per laktuzado kulpiĝas pri mortigo de l'bovinoj.(?)

(El "Sennaciulo, Oktobro 1959)

Vegetaranoj el ĉiuj popoloj: unuiau, helpe la mondlingvo
EBperanto Aliĝu al T.E.V.A.  

egu kaj varbu abonantojn por Vegetarano.      



RESPONDO AL GRAVA DEMANDO.

La doMbestoj estas akiro de homa neceso„ kun la celo •

ekspluati ilin, por ke tiel lia mastro pli facile vivu. En
la momento, kiam ĉiuj homoj ne plu uzos bestazion por sia
nut: • kaj vestado, okazos la sama afero al la bestoj, kiu
okazos al la proletoj, kiam ne plu ekzistos la kapitalistoj:
ili ViVOS kaj evoluos tute libere.

La prizorgo, kiun donas la homoj al la dombestoj,
estas nur egoista kaj tute ne homama. Ili pli kruele agas ol
la kapitalistoj kondutas al la proletoj. Post tutviva ekspIu-
atado„ post kiam oni ŝteladis la lakton, la lanon kaj la libe-
ron de la besto, rekompence la homoj mortigas ilin por utiligi
ankau la viandon. La bovoj kaj la ŝafoj, kiel ankau ĉiuj dom-
bestoj, vivantaj la nordajn landojn tute ne malaperos pro mal-
varmo kaj mamko de -rifuĝejoj. Cadnante la liberon ili realku-
timilos al la natura vivado kaj nur la degeneritaj malaperos
pro nekapablo rezisti en la vivbatalo.

Ciuj pensantaj homoj povas tre facile vegetaraniĝi, sen
pripensi hipokrite pri tio, kio fariĝos la bestoj. La homoj ja
havas pli gravajn demandojn, kiujn ili devus solvi, ol tiu de
la besta ekzisto. Kiam la homoj ne plu okupiĝos pri la bredado
de la bestoj, sed pri la intensa kulturigo de la tero, pri la
legom- kaj fruktkulturado, ne plu devigante la bestojn plimul-
tia je ilia profito, la bestoj ne plu estos tiel multnombraj,
por ke la moralistoj sin demandu ikiel ni malaperigu ilin?
Se iu deziras pluajn noralajn pruvojn, bonvolu logi la libron
de la fama usona verkisto Henri David Thoreau: WAIDEN.

Se la homo ĉesos devigi la bestaron plimultiĝi je lia
profito kaj donos al li la tutan liberon, ne ekzistos besto,
kiu mortu pro la krueleco de l naturo.

Se la homoj dauros nal2iberigi la bestaron kaj devigos
ĝin al plimultib necesa al ili, neniam ni solvos Ia problemon.
la unua paso al tiu soIvado, estas liberigo de la bestaro kaj
ceso flanke de la homo, artefarite plimultigi lin. La homo
havas nenian rajton super la bestoj, ĉar ankau • li estas besto
(kruela kaj degenerita), do ilia frato.

Bonvolu montri al mi kapitaliston, kiu fariĝis tia nur
pro amo al la laboristoj„ al siaj ekspluatitoj kaj ne por vivi
kune kun sia fari:115o pli bone, pli riĉe kaj tiam mi kredos, ke
ekzistas best-amaj homoj, kiuj ne zorgas pri la bestaro pro
egoismo kaj ekspluatemo.

La logika vegetarano scias, ke same kiel li rajtas vivi,
ankau la aliaj viva5oj rajtas tion. Li ankau scias, ke la homaj
leĝoj ne estas faritaj por io alia ol por sankcii certajn privi-
legiojn al plimalmu•to, ma1favore al la amaso. 1• Kapacena.
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Rimarko. Ni represigas ĉi-tiun "respondan" el malnova n-ro de
V-è-getarano (1936.) Malgrau la fakto, ke la bestbredado estas
ligita kun ITia ekspluatado kaj bueado, daarigas multaj vegeta-
ranoj bredadi bestojn kaj uzi ovojn, bestan lakton kaj laktklojr
kiel nuLreo. Lblas-kun plena respondeco aserti, ke tiu-81
konduto malhelpas al la disvastigo de la vegatarismo, pli ol
ĉiuj aliaj ĝenoj.

Por nenio servas la grandaj ideoj, noblaj revoj kaj
fervoraj entuziasmoj, se mankas la agiga levilo, kiu faras
fruktodonaj ĉiujn aspirojn: la decido.

(El la revuo "Pro Vida". 	 Tradukis: Oskar BUnemann).

Sergei Jesenin.
Bovino

Laca jam, dentoj elfalis
Signe sur kornoj la al',
Oni pri batoj ne ŝparis
Sur foirpac' de l'vilaĝ'.

Mis-murdetado ted-brua
Cenas nun lis incit'
Pensas ĝi penson senĝuan
Pri blankpieda bovidl.

Estis ĝi tre senkonsola
Post la forpren' de l'idet'.
Sur la palis' subtremola
Felon skuadis ventet'.

Sur poligona pajlab
Trafos ĝin sama sortbat',
Ligos al koll oni maŝon,
Gvidos ĝin for al buĉad'.

Gi senespere kaj plende
Premas la kornojn al ter'
Logas en sonĝo ĝin tente
Verda herbej' kaj liber'.

Esperantigis: Hilda Dresen.

"TRA LA MONDO IRAS FORTA VOKO": Malaperu la bestbuĉejoj:
evitu ĉiujn vianda:iojn, fariĝu - VEGETARANO!
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Homo kaj  besto

Homoferoj apartenas al la estinteco. Ankau la oferoj de
bestoj ĉesis en ilia ., frua formo. la bestoj ne estas plu buĉa-

tel en la temploj sur la altaroj, sed estas murdigitaj en bi-
miga amaso, en sennO;Tobraj teruraj buĉejoj.

Malaperis la aitaroj per sango makulitaj, el la temploj
de Dio. Nun novaj k4asalaj altaroj estas konstruitaj, kie

. 	.
sango estas tag-tagel,abunde verŝata. Se homo per profunda
sentemo donacita kseval sincera prirensado kapabla, vizitos
1)u6ejon grandurban„ nepre demandos, ĉu tio-ĉi estas necesa,
cu ĉi-tiu malinda establajo ne baziĝas sur la homa devojiĝo,
kaj ĉu ne eblas ion fari por forigi ĝin? Cu la tero ne estas

-
 sufiĉe riĉa por nutrigi nin,per ĝiaj bcleĝaj fruktoj? kaj ĉu

la vian(la3o estas isiralia, • ol la nemia transfornado de plantaj
ŝtofoj, je multekosya kaj malŝparena vojo?

Tiu-ĉi ekkono:Uvas plifortiĝi en ni per la konscio, ke
ankau ni, la homoj, estas ĉenero en la ĉeno de la miraklople-
na naturo, kiu manifestiĝas en la pli altaj apera3oj de rvivo,
kaj kiu ligas la hoMon al la regno de la bestoj kun ligiloj de
la rasinteco. Ni ne:volas kompati kaj protekti la bestojn en
la -senco dc la bestprotektantoj. Ni volas ami ilin kiel sense-
kuraj, kaj - kompare.la homoj - ne sufiĉe evoluintaj infanoj
de l'naturo, kiujn n,: ne nur ne suferigu ilin, sed ni ankau
ne faru al ili ian maljustecon; ĉar estas maljusteco, forabi
la liberocon de la bestoj, kaj nutrigi ilin cele forbuĉado, ne
diranta pri la mortizalTago mem, kiu estas kruela. Tio ja abso-
lute kontrauas la naturajn instinktojn de la homo.

Por ko ni atinol la animstaton dc l'amo al la bestoj, ni
devas leviĝi al mondkoncepto, kiu enblovas en ni estimon al la
Dia naturo kun ĝia.senŝanaeblaj leĝoj. Ni konsciu ke ni estas
- launature 	pncem,ij' plantmanĝnntoj, kaj tial ni ne devas
transformiĝi-perforte-al kruelaj kaj sovaaaj bestoj.

Demandu sin, ĉiu homesta kaj pensema homo - en la profun-
do de sia koro - ĉufkapablas fari al la bestoj maljustecon kaj
suferigi ilin, kaj :se la respondo estas nea, li klopodu eviti
ĉiujn agojn kiuj korMkas al tiu-ĉi maljusteco kaj sufero.  Ti 
penu abstineci de viandmanĝado, por ne esti kialo de sangverŝa-
do kaj ĉio kio rilatl,s kun i. Ne nur Ne mortigu" , sed ankau
"Ne permesu mortigi" devas esti la morala postulo de ĉiu hom -
kaj bestaniko. Anbau ordonoj unuiĝas en unu komuna leĝo de
l'Amo. Kiu amas vivanan estajon, tiu klopodos - rekte au sen-

» rekto - ne havigi.aloĝi maljustecon kaj suferon, same ne pri-
traktos ĝin, kiel komerca objekto.
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TRA LA MONDO

Jegetara Kolonio en Israelo Fine 1958, okupis grupo de vege-
taranoj kaj naturistoj-interkonsente kun la agrikultura de-
partamento-la kooperativan vilaĝon en Galileo, nomata"Amirim",
fondita antau 10 jaroj. Dum ĉi-tiu periodo Amirim estis oku-
pita de tri sinsekvaj grupoj de navenmigrintoj kiuj vivadis
tie de dungita laboro.

Amirim kuŝas je • alteco de 650-700 metrojn super la mar-
nivelo, proksime la ĉefstrato Akko-Snled, protektata norde de
montaro. A. havas komunan autobus'-stacion kun la najbara vi-
laĝo Sefer. De Amirim oni vidas montojn "kaj" montetojn de
Galileo kaj la lagon Kineret (Genoseret). En malproksimeco es-
tas videbla la Mediterana Maro. La klimato estas milda, seka,
ofte malvarma kaj ventema.

Nuntempe vivms en Amirim ĉ. 60 personoj je diversaj aaoj
kaj diversa devon°, i. i. kelkaj adventistaj familioj(Kristanoj).
EsPereble kreskos-en la proksima tempo-la nombro de la anoj.
la loĝadeblecoj estas -bednurinde- limigitaj, ĉar nur 60 domoj
estas en A. kaj parto de ili ankorau ne estas finkonstruitaj.
Fluanta akvo estas sufiĉe kaj elektro baldau instalita. La
domoj estas primitive konstruitaj, sed oni komencis lastempe
plibonigi ilin. La domoj konsistas el 1-2 ĉambroj, kuirejo kaj
banoj°, dum la necesejo truviĝas ekstere la domo. Preskau ĉiu
domo posedas magazenon kaj estas ĉirkuata de tereno ĉ. 2 duna-
moj (2.000 m2) por legamgardeno ktp.

La ĉefa laborkampo estas fruktoplantejo kuŝanta ĉ. 300m.
sube, ĉela deklivo, dum duonhoro-piede-atingebla. Gi konsistas
de 80 dunamoj da pomarboj kaj 60 dunamoj da vinberoj (kune
140.000 m2) plantitaj antau 1-2 jaroj. Ekzistas eblecoj je
pligrandigo de la fruktplantejo. Ekzistas ankau aliaj laboreb-
lecoj kaj kelkaj anoj gajnas iliajn vivtenadon laborante ekster-
la vilaao. Por la estonto, estas projektita pluraj laborbranĉoj,
kies efektivido dependas de pligrandigo de la membraro kai ev.

Homo kaj besto (fino)
Venu la Savanto, kiu apud la ordono "Amu vian proksimu-

lon% desegnu-kun ardaj literoj-sur la standardo, kaj en la
koroj de la homoj, la vortojn: AMU LA BESTOJN!

N.B. navkin
Esperantigis: Lazaro Singer.

Noto. Ni publikigas ĉi-supran eltiron, el la verketo %.nsch
und Ticr" (Homo kaj besto) verkita de N.B. Havkin, okaze la
datreveno de lia ferpase (17.11.57).
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subteno. Ekz. Sanatorio, Junulara centro, Maljunulhejmo, Infah-
hejmo, malsanulejo, tendaro por dumtempaj laborgrupoj, artme-,
tiaj ellaborabj k.a. entreprenoj.

Bestbredado, cele ekspluato, ne ekzistas en Amirim. (Es-
cepte abeloj°, sed ne deviga).

La kulturado de la plantoj okazas lau la natura maniero.
Amirim estas individua laborista vilaĝo, kun vasta koepe-

ro, kaj subigita al la koleni zaci, departamento de la ŝtato,
A. kontaktas kun diversaj institucioj kaj organizasioj, tamen
privata iniciato kaj memstara konduto preskau, ne estas limigi-
taj. Kvankam temas pri vivaĝo en Israelas, li havas certan 41-
ternacian koncepton kaj lia disvolvo estos verŝajne multe ni-
fluata de tiu-ĉi fakto. Parte de la anoj estas religiaj, dum la
politiko ne ludas gravan rolon ĉe la anoj. Kaj la libereco
rilate estas certigata. La diferencoj inter la anoj ekonomie
kaj spirite - estas grandaj kaj ne estos facila tasko, krei har-
monian komunumon. Kio ligas nin, estas la vegetara-naturistA
mondkoncepto kaj ĝia praktiko, kvankam ankau ĉirilate, estaO
individuaj diferencoj. Ekzistas -en-kaj eksterlande- granda inte-
reso por la kolonio, kio pliforbigas la esperon je sukcesplena
disvolvo, kiun nur la estonto povos pravigi.

Amirim, Junio, 1959. 	 Stern - Mashler.

Aldono. Trapasis jam unu jaro, je ekzistado de nia vegetae_
ra kolonio. Gi disvolviĝas kontentige, kaj lia estonto estas
certigata. La nombro de la aroi, superas (Decembro 1959)-inklu-
de la infanojn - 100 personojn. A. povas jam nun servi. kiel mon-
trilo, montrante kielmaniere oni konstruu vegetarajn koloniojn.
Tenas pri pioniroj, pretaj vivadi -dum certa tempo- je primiti-
vaj kondiĉoj, laborkapablaj, homoj kun bona volo, prefere sen
monrimedoj (Amirim pruvas tion), sed ebleco gajni la vivtenadon
per 3-4 labortagoj dum la semajno, devas nepre esti.

Ciuj interesuloj pri fondo de internacia vegetara kolonio,
kontaktu bv. kun la eldonanto de Wegetaranou.

J.D

Dankesprimo.

En la nomo de la gekamaradoj de nia kolonio, mi esprimas
mian elkoran dankon al ĉiuj korespondantoj el diversaj landoj,
kiuj interesiĝas pri Amirim. Servu A. instigilo por fondo de si-
milaj kolonioj, ankau en aliaj landoj.

Menaflem Foldi
Decembro, 1959 	 Sekretario de Amirim.

Ebrom ha C.1i1. Israelo
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Internacia Vegetara Universitato ')

- 	 Sole la rekomendo de %1.1-Eisasa" (senperforteco) ne alportos
deziratan solvon, ĉar la • danĝero de la "atoma-militou, mina-

cas nin. La historio instruas nin, ke la ekspansiemo kaj milita-
do estas kauzata ĉefe pro manko de nutra3oj. Por eviti la mili-
tojn, necesas-antau dio- forigi la malsaton de regionoj, kie ĝi
regas, necesas,plibonigi malfertilajn kampojn per ŝtonpolvo, fa-
ri marakvon, tauga por akvumo de fruktarboj kaj legomoj, havigi
al senhejmuloj, malmutekostan loĝadeblecojn-jen praktikaj rime-
doj por forigi perfortucon de la mondo.

For antauenigi nian taskon, por plibonigo de l'sanstato
kaj alproksimilo al vera paco en la mondo, mi proponas:

1) Starigi  Internacian Vegetaran Universitaton en Hindu-
jo subtenata de ĉiuj popoloj. For sensanga saniĝa dieto, por na-
turkuracndo, evitante la erarojn de la ortodoksa medicinskolo,
labotario por esploro kaj analizo de novaj pli malmultekostaj
vegetaraj nutrajoj, kiuj anŝtatuu vianda5ojn, lakton, fromaĝon
ktp. Novaj pli efikaj kuraciloj kaj studado de ceteraj koncernaj
temoj. La scienca nivelo de la naturkuracado ne estas sufiĉa,
kaj sincera, profunda studado estas necesa, antaj ol oni komen-
cas praktike uzadi Iin.

Necesas aranĝi sciencajn kursojn en diversaj landoj, por
la praktika vegetarismo kaj racia nutrigo.

Ia Hinda popolo necesegas la progreson de l'vegetarismo
en ilia lando, kaj sendube la registraro subtenos ĉi-tiun pro-
jekton. Alie, eblos starigi lin en alia lando. Same eblus -kiel
unua stadio- starigi fakultaton vegetnron ĉe ia ekzistanta uni-
versitato.

2) La alio de spertuloj, kapablaj agi por la progreso do
la -science bazita- vegetarismo kaj lia disvastigo 	 . la ko-
mitato de I.V.U. (Internacia Vegetara Unuilo) - estas rekomendata

B. Nidzvidz.
Israel°.

') Ing. B. Nidzvidz partoprenis la 15iln vegetaran mondkongreson
okazinta en Hindujo, fine 1957, kaj prezentis al la kongresanoj,
ĉi-supran proponon. Lau nia scio, nenio okazis ĝis nun, por la
realigo de ĉi-tiu gravega afero, kiu devas nepre, csti diskutota
uur la 161 vegetara mondkongreso, okazonta en Hanover (Germanujio,
vugusto 196)) ke la studlingovo en la universitato devas esti la
reutrala mondlingvo Esperanto, estas memkompreneble. Interesuloj
1v. kontakti -sendante sugestojn kaj proponojn- al:
Jnĝ. B. Nidzvidz, ben-Iehuda str. 152, Tel-Aviv. Israel°.



La Respubliko
veturigi komercan
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havas sian propran flagon kaj esperas
floton kaj starigi propran industrion.

PRINCIPOJ KAJ 	 CELO

L. La Respubliko ne rekonas malamikojn.
2. La Respubliko rekonas neniun kiel fremdulon nek kiel

malpliulon• Egaleco estos por 'ĉiu, bazita sur estimo
de la homa individueco.
La Respubliko servos al justa bonfarto por ĉiam respun-
dos alvokojn por helpo okaze de mizero kaj katastrofoj.
Nek la Respubliko, nek unu el Riaj civitanoj partopre-
nos sub kiaj ajn cirkonstancoj militon, agreson, au
intencan miskonduton. La Respubliko ĉiam malakceptos
aliancojn„ interkonsentojn kaj kontraktajn devojn, Cu
publiko, Cu sekrete, kiuj povus kauzi profiton por iaj
ajn grupo, partio, ŝtato au iaj ajn intoresoj, cele al
vundigo au malprofito de aliuloj.
La Respubliko penados esti superpartia kaj homeca pri
ĉiuj siaj interrilatoj kaj jubj kaj ĉiam estos preta
por perado kaj interpacigo.

Ú. La karaktero de la Respubliko estados demokrata kaj
kooperativa, bazita sur respekto kaj reciproka helpemo.

7. Gia interna ekonomio daure kultivos kaj elmontros tiun
kondutgvidilon, kiu estos senpartioca kaj justa.

KEVAJ ENFORHOJ.

Dum 3
. - 8.2 de Majo 1959, okazis en Veno (Ausbrio)

kunsido de la Mondcivitana Respubliko. La parlamento
akceptis Esporanton kiel  Ria oficiava lingvo.
S-ro Donald Har7y esti-s—e-lektita Ministro Prezidanto,
La Departamento: Publikanoj (S-ro Feter.Troost) faris
la preparojn por formigi univorsalan tfalkcentron.
Por la Departamento: Registrado,  estis elektita Prof.
M. Knapp. (Anaatuanto: F-ino Hainisch-Mhrchete
La Italiana regi-staro donacis la insulon palmarola al
fondano por interpopola fra•igo kaj mondpaco. Tiu fondano
donacis parton dela insulo palmarola (apud Napolo) al la
Mondcivitana Respubliko por samcele uzi gin. Findecidononi ankorau ne fiksis.
Por alio kiel Mondeivitano au amiko dela Mondcivitana
Resplibliko au tradukanto bonvolu turni sin nl:
MONDCiVITANA RESPUBLIKO - P.K. 443 - ROTERDARCL.NEDERLANDO
Es-istaj gazetoj estas petataj publikigi ĉi-tiun komunikon.

i.
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PRI LA MONDCIVITAN.A RESPUBLIKO
	1••••• ••••••••• ludo

La Respubliko fondiĝis en 1956. La proklamo iom ceremo-
nie okazis en la Pactemplo en Kardifo (Cardiff), kie homoj de
diferencaj rasoj kaj standoj solene levi:ĝis de la sidlokoj, kiam
estis akceptita la provizora Baza Leĝo. Telegramoj kaj reprezen-
tantoj de Garry Davis, Abbe Pierre, Lord Bertrand Russel, Lord
Boyd Cr, Josephine Baker kaj diveraaj membroj de la Brita Parla-
mento favore salutis la starigon. La registaro de Cejlono sendis
specialan dolegiton kaj la Usona Registaro sendis sian anbassa-
doron en AngIujo al la cermonio.

Ci tiu nava mondpopolo libervole deziras servi al la homa-
ro. La Baza Leĝo malpermesas uzi armilojn kaj partoprenadon'en
agoj, kiuj estas malutilaj por la homaro.

La Respubliko ne celas propran landon, 	 opinias la mon-
don ĝia patrio. Nuntempe troviĝas mondcivitanoj en 45 landoj.

La Respubliko donis jam praktikan helpon okaze de katas-
trofoj„ peris en okazoj de interlandaj konfliktoj, donis ferion
al infanoj el rifuĝbendaroj kaj helpis en la disdonado de nutrano
al gemalsatuloj.

Okaze de la tertremoj en Qrekujo la Respubliko donacis
kompletan instrumentaron-517rialsanulejo, kaj ĝi sukcesis akcepti-
gi senŝtatan rifulinton, kroĉintan la Atlantikon 14-foje en iun
landon.

En 1953 oni elektis parlamenton, dividinte la beron en 20
voĉdonajn distrikbojn. Inter la elektitoj trovigas laboristoj kaj
erninentuloj. La parlamentanoj ne reprezentas iun ajn landon, sed
distrikton, en kiu troviĝas diversaj landoj kaj rasoj.

Nun, la Respubliko petas rekonon kiel saverenan Respubli-
kon de ĉiuj-naciaj registaroj. Grekujo jam antaue promesis -ĝin.

La Mondo atendis ekzemplon, demonstracion de idealismo
kaj bona volo. la Nondcivitana Respubliko nun estas miniatura
unuiganta mondo.

Ciu homo povas civitaniĝi en la universalan popolon.
Necesas deklari, ke oni prizorgos la bonfarton de ĉiu kunhomo -
kia ajn estu lia koloro, raso, religio au politika.konvinko -
kaj, ke oni ne kauzu korpan au spiritan suferojn, per partopreno
en militoj au perfortajoj.

La Respubliko ne multekoste proragandos. ti opinias ke
bonvolantoj trovos la vojon al la Respubliko. La imposto, pagonda
Okaze de la naskiĝtago, sumiĝas minimume po kvarono de semajna
salajro en jaro. La enskribigaj kostoj, estas po 2 nederlandaj
guldenoj. (10 Steloj)•



devas elekti inter varmaj Iu malvarmaj landoj, mi diros:
Nek unu ekstremo nek la alia, la Plej agrablaj regionoj

• por vivi estas la subtropikaj landoj, kiel la regionoj
kiujn banas la Mediteranea Maro. Tie oni ne konas la teru-
ran maIvarmon de la nordaj landoj, kie ĉio en la naturo
estas kiel morta dum la vintraj monatoj, kaj ankau oni ne
spertas la malagrableojn de la tropikaj landoj, kiujn mi
surre menciis. Unu plian fojon ni povas apliki ke 11.1.a meza
vojo estas la plej bona".

Resume, ĉar ni scias ,ke estas multaj vegetaranoj,
kiuj tre satus.esti en suna . 	 mi diras al ili: Tute
ne tiel multe gravas, se via destino vin metis en tiu Iu
alia lando. Multe pli gravas, kiel ĉiu-unuopa homo, solvas
siajn ĉiutagajn problemojn. Prudenta homo en ĉiuj vivkon-
dicoj sentog sin felica, kaj kontraue, malprudenta homo ne-
nie en la mondo trovos lokon kie li estos kontenta kaj feli-
ĉa, el se li estus en la Edeno. Kiu deziras vivi feliĉe en
tiu-ĉi "malbona mondo", jen tre mallonga kaj simpla formulo:
Ne serĉu la agrablan sed la UTILAN flankon de la vivo. Por
tiu, kiu kredas ke oni nur pavas vivi feliĉe se oni ĝuas ko-
modan vivon sen zorgoj por tiaj personoj feliĉa vivo .ne estas
eble. Do, se vi volas vivi plej eble feliĉe, forgesu viajn
dezirojn kaj rigardu, kion vi povos fari da utilon en via
ĉirkaual'o, tiel sen serĉi la feliĉon, la feliĉo alvenos al vi.

Respondo dezirata

S-ano Fr. D petas jenan klarigon de spertulo pri la
temo Migesto" (vidu "V-ano" n-ro 8, 1958).

1. Kian digestproceson faras la legomoj en la buŝo,
en la stomako kaj en la intestoj - malmulte kuirit.aj, bone
kuiritaj, multe kuiriLaj, kaj entute nekuiritaj?

2. Kian digestproceson trapasas en la buŝo, stomako
kaj intestoj la graso sole, sen aliaj nutra5oj, kaj kun kiaj
nutra5oj bone tolereblas?

3. Kiaj nutraloj bone toleras kune, en la bulo, sto-
mako kaj intestoj?

4. Kiujn nutrazlojn oni povas miksi dum unu mano, sen
reciproka malutila influo? Mano-karto povus esti tre utila.

Prosperon_kaj feliĉon en la jaro 1960, deziras al ĉiuj legantoj
de IlZegetarano" --- la eldonanto.

KIUJ ESTAS LA PLEJ MGAJ LANDOJ POR VEGETARALIOJ ?

Carlos Belzer

Ne estas tute facile respondi tiun demandon, ĉar depen-
.; das de la gusto kaj opinio de ĉiu unuopa vegetarano,.decidi
' sin por tiu au la alia regiono de la mondo. Por koni la idea-

lajn lokojn de la mondo por la vivado de vegetaranoj, estus
necese fari tutan mondvojaĝon. Tiun lukson komprenble nur mal-
multaj vegetaranoj povas permesi sin. 	 ne estas necese
fari tiel nultekostan vojaĝon por povi fari vegetnranan regi-
mon. Oni povas nutri l vegetarane eĉ en sufiĉe malvarmaj landoj
kiel ankaŭ: en la plej varmaj landoj de la mondo. Multaj voge-
tarclnoj en Europo, ĉefe en la norda parto de Europo, pentifiĝas
en sia fantasio, kiel felienj vivas la vegetaranoj en la tropi-
kaj landoj. Ei vivas en tropika lando, kaj nur ĉiekau kvin gra-
doj norde de la ekvatoro. Ci-tic neniam-eĉ nokte-estas maIvarme,
krom en la altaj regionoj de la Andoj, kie.= alteco de  3.500m
hokte jam frostas. Tamen, la varmo ne estas tiel terura kiel
pensas multaj personoj •en Europo, kaj mi porgone preferas ŝvit'
ol soporti grandan malvarmon. Do, la klimato tute ne ĝenas.min
en la tropiko. Sed estas aliaj ajoj kiuj ne tute plaĉas al mi.
Unue, la legomoj, kvankam la plej granda parto da ili kreskas
ĉi-tie, ne havas Ia saman bonan, fort an guston ol en Europo.
Same dstas kun la fruktoj. Piroj, pomoj au prunoj tute ne kres-
kas ĉitie, sed estas aĉeteblaj ĉie, ĉar oni importas ilin de
Usono kaj aliaj landoj. La fruktoj kiuj kreskas ĉi-tie-estas
sufiĉe granda nombro da ili-estas relative pli bongustaj ol la
legomoj, kaj kelkaj cĉ tre-bongustaj kiel la ananaso la "mango"
kaj aliaj enlandaj fruktoj, kies nomon oni ne konas en Europo.
Tamen, bonkvalitaj fruktoj Iu vinberoj, kiuj kreskas en la suda
parto de Europo per ekzemple, en Hispanio, kie mi vivis dum mul-
taj jaroj, havas multe pli nonan guston ol la ĉi-tieaj tropikaj
fruktoj. Ankau estas iom teda la ĉiam sama temperaturo dum la
tuta jaro. Nur la noktoj en la monatoj de Januaro kaj februaro
iomete freŝilas. Mankas ĉi-tie tute la poesia ŝanĝo de la naturo
en la printempo. En Europo, kiam en la printelflpo.post la malvar-
ma vintro alvenas la unuaj varmaj ventoj kaj ĉio en la naturo
reviviĝas, reverdigas kaj milspecaj floroj disdonas sian bonodor-
ran perlumon„ tiam oni sentas ĝojon kion tute ne konas la logan-
toj de la tropikoj.

Oni do en tiu-ĉi senco ankau povus diri ke"ne estas rosoj
sen dornoj". Ci-tie neniam oni frostas„ estas vere, sed mankas la
ĉarmo de la ŝanĝo en la naturo kiel en la landoj kun meza temperl..
turo. Eble ĉie estas "io" kio ne tute plaĉas al ni, tamen, se



La leganto parolas

--- Via afero ne disvoIvilas kun la dezirata rapideco kaj
ample,so mondskala. La granda publiko tra la mondo ne konscias
kaj ne konsideras la vegetaran koncepton kaj vivmodon kiel ne-
cesa, grava afero, sed tio ne malkuraaigu nin. Male, ni laboru
persiste-kun plena kaj profunda konvinko, ke nia afero estas
serioza, ke ai estas necesa, sencoplena, utila por ni, por la
societo kaj por la estonta socio. Nia konvinko estas bazata sur
tio, ke ni marŝas sur la bona kaj rekta vojo. Nia movado estas
unugrada faktoro - bazo - kolono en la rekonstruo tutmonda kiun
la homaro atendas. Sed ne sufiĉas sole la jkredo, la belaj vor-
toj, nek la tuta propaganda literaturo;. apogata de la scienco,
se ni ne sukcesos starigi niajn kolektivajn koloniojn por man!-
festi la korcopton kaj praktikon de la vegetarana vivmodo.

Ni gojas ke ni povas anonci: iJi sukcesis rompi la rutinajn
antaujubjn. Ni fondis nian kolonion(Amirim): Gi jam funkcias'.
kaj disvolvilas. Ni aspiras kaj strebas krei la embrion, la mo-
delon de harmonia kunvivado - sana kaj vigla, en la natura be-
leco, sub la standardo de la homaranismo.

Ne pensenaj filosofoj ni estas, nek asketuloj, sed ordi-
naraj mortenuloj. La prudento - saaeco tamen postulas de la plej
simplaj mortemuloj, pensi kaj rekonstrui sian vivon sur tiu sim-
pla filosofio: Vivi kaj morti sen suferi kaj sen suferigi, kiom
eble. Do. s-anoj, al la laboro por via bono kaj por la bono de
la* tuthomaro

J. Gerŝon Israelo.

-

simpatias kun la vegetarismo. Jen ebleco agi lau la statuto
de TEVA, kiu diras "La celo de la asocio estas: disvastigi
Esperanton inter vegetaranoj kaj vegetarismon inter esperanr
tistoj.

La aranaon de specialaj kunsidoj de TEVA-membroj kaj
simrabiuloj prizorgos nia membro T.W. Teich, Moenchenglad-
bach (Nordrheim), Postfach 121, kun kiu intereguloj bonvolu
kontakti. Sugestoj kaj proponoj estas bonvenaj.
(Represo en Esperantaj kaj vegetaraj revuoj estas dezirata).

T.W. Teich 	 _ Jeneskel Dorn.

Rimarko: Seeble, esperantista fakkuoveno okazu en la kadro
le tiu internacia kongreso, kaj la fakkunveno estu nomata en
la program° por tiel varbi por Esperanto. Tial ankaU la
Vegetaranoj-Esperantistoj montriau kunigite kaj ne izole!
,NNNN,NNN N 	 N NN,NNNNNN,,,,,,,,',,,,

Dankesprimo

Ing, Andrĉ Andrieu rezignis - pro troa okupiteco daurigi
la redaktadon de "Vegotarano". Mi esprimas mian elkoran dan-
kon al S-ano A. pro lia sindonemo al nia revuo ais nun, es-
nerante ricevi lian - laueblan - kontribuon, en la estonbo.

La Eldonanto

Kvitancoj

Alvoko al Evanoj. Lati la decido de la 15a vegetara mondkon-
greso okazinta erThindujo fine 1957, okazu la 16a vegetara mond-
kongreso en Hamnover (Cermanujo) dum Augusto 1960. •

La ITanizado de la kongreso estas transdonita al la re-
•daktoro de la revuo Tlyr Vegetarier", s-ro G. HILLER en Hannover,
B1unenstr. 3.-4. Certe partoprenos multaj vegetaranoj,  • kiuj kom-
prenas Esperanton. Staras do antau ni gravega tasko: ekkomenci
agadon por certigi, la oficialan uzadon de Esperanto sur la kon-
greso apud la naciaj lingvoj! Sendube ni ricevos aprobon kaj s
subtenon de esperantistaj organiz4oj, precipe de Cbrmanujo, sa-
me de vegetaranaj organizahj, kiu: ne nur simpatias kun Espe-
ranto, sed komprenas ankau la gravecon kaj utilan de neutrala
mondlingvo kapabla plifaciligi la rilatojn inter la homoj. Se
la propono estos aprobata, la nombro de la partoprenontoj estos
pli granda, venos np, vegetaranoj sed ankau esperantistoj kiuj

/nur /

A.H. Braon - 30 I.L. (Israelaj liroj). S•J. Bas - 25
\. Janover, J. Tavlin, V. Lederman, S. Zamir, J. Adir, A.B.
Jen-Tia:1m, - 1 I.L. A. Mosch 20 germ. markoj, T.W. Tuich
germ. markoj, I.S. Rooke, I. Franzus - po I usonaj doloroj,
A. Andrieu 25 rosp,kuponoj (kolekto de kelkaj legantoj)
Daurigo (plena lisbo) on la sekvonta n-ro.

Dankon al ciuj sendintoj:

ru. kaj disvastigu 1:1 revuon TTEGMRANO". •Veget:lra revuo
kvaronjara, (stencilita). Eldonas kaj rodaktas:
I. Doron. Vegetara kolonio Amirim. Me.rom HafGalil. Israelo.
Abon prezo: h sinsekvaj n-r-c;3:77-Jmsp. kur. 1 n-ro- 2 r. kup.
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MONDO SEN /IMITO %reit ohne Krieg", estas la nomo de unu-
ranga pacitista revuo germanlingva. Eldonanto kaj redaktoro
estas prof. D-ro Ulrich Noack. W.o.K. aperas ekde 1952.

N-ro 4, (Julio-Augusto) entenas proponon, fari de la
okcidenta Berlino ĉefurbon de U.N.O.

La revuo meritas vastan disvasbigon kaj subtenon. Petu
provnumeron kontrau 1 resp. kupono ĉe:
Prop. Dr. Ulrich Noack. WFzburg. Neubergstr. 16 Germany.

Peto.
La libro-eldonejo "Melarim" publikigis libron: "Ways

and means towards a realn of justice". (kolekto de artikoloj,
angle) dediĉita al la sociologo prof. Franz Oppenheimer
(1864-1913). 	 Prezo: 2.500 $1 mendebla per konto 53102, Is-
rael Diskont Bank. Tel-Aviv', Israel.

Nun,ni intencas eldoni broŝuron, kiu entenu ekstrakton
de la s.n. libro. I.a. ankau en Esperanto, cole disvasbigo
de ĉi-tiuj ideoj en la esperantistaj rondoj.

S-anoj, pretaj esperantigi - libervole - po kelkaj pa-
bj el la angla au gernana, bv. sin turni al: Eldonejo "Hela-
rim" P.O.B. 2057, Tel-Aviv„ Israel.

Diversa'oj. 

-Aperis n-ro 16, de la kvaronjara vegetara revuo "Tava Ti'brjut"
(Naturo kaj sano - hebree). Havebla ci51 Vegetai—ano". Jarabono:
10 resp. kuponoj, au egalvaloro. Unuopa ekz. - 3 resp. kuponoj.

-Listo de vegetaraj revuoj (nacilingvaj) aperos en la sekvonta
n-ro. (aperos en marto).

-Ricevitaj artikoloj: Pri religio, 7.4a festo de la birdomurdoj -
Kion signifas krudmanĝado - (Krestanov), Ni ne malIatu la terpo-
mojn. Kuracade per krudmanAado. (Lau Bircher-Benner), aperos en
la sekvontaj kajeroj de V-ano. Dankon al la sendintoj.

-Cele eldono de vegetara kantaro, estas dezirataj konvenaj poeza-
50j kaj kantoj - orginnlaj kaj tradikitaj, prefere kun muziko.
Bv. sendi al la eldonanto de Vegetarano.

-La bulteno "Vegetarana Karavano" n-ro 1, aperos en marto. Prezo
de 1 ekz.: 1 resp. kupono. (egetarana Karavano" estas dediĉita
al vegetara kolonizacio), mendebla ĉe Tegetarano".
-Al la legantoj. Sendu -afable- la pagon por "Zegetarano% al la
eldonanto, au al via landa sekretario. (Se pli goprtune). La
forsendo de senpagaj ekz. estas limigita lis 40 exzempleroj.
-InterIanlo dc pc;tmarkoj.Interesuloj kontaktu kun la sekretario
de la "Esperantista Ligo Israela".Kaliŝer str. 48, Tel-Aviv Isr.
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RECENZOJ

INERLINGUISTIKA VERKO Dro Monnerot-Dumaine (en Nice)
fin-pretigis sian verk6-777Jcis dlInterlinguistique glnlrale
et sOciale", kiu aperos fine 1959.

Post la franc-lingva libro de Gouturat-L6au, 1903-07,
kaj la esperanta libro de Drezen 1930, aperis en 1958 la bela
volume ..ngle de Mario Pei en ljew-York ; tiu lasta estas aene-
rala filologia studo, sen teknikaj detaloj. Do, 50 jaroj post
Couturat-L6au, multaj help-lingvoj .novaj nenie estis kritike
kaj science analizataj. Tial, oni duvus danki al Dro Monnerot-
Dumaine, kiu kurale enterprenis la gravan taskon : analizi kaj
klasigi ĉefajn help-lingvojn (praktike uzatajn kaj ankafi nur
teorio projektitajn). Tiu verko analizas ĉiun gravan help-linge
von sisteme : gramatiko, radikaro, struktur-tipo, kaj derivata
vortaro.

La afitoro, tamen preferas la sistemon regulecan, princi-
pe neutrala, duone-skeman, duone-naturalan, tia kian eltrovis
Pirro kaj Courtonne, inter 1860 kaj 135, kia estis poste pli-
bonigita ĉe Zamenhof, korektita ĉe Gouturat, De Saussure, k.a.
Dro Mánherot-Dumaine donas tre gravan lokon kaj atenton al Es-
peranto kiu estas zorge priskribita.

Aparte valoras en lia verko la specimenoj de ĉiuj
konatnj help-lingwoj„ kune kun la nekonataj (neeldonitaj)
projektoj. Fina alfabeta tabelo donas ia nomojn de linutoroj
eititaj. La verko estos bilde ilustrita, kaj sin prezentos kiel
la "luta parolo de la interlingvistiko". Mendebla ĉe la libroj°
Ealoine, 27 rue de l'Ecole de ltdecine, Paris (6e).

TDAURIGO: LA RESPEKTO DE LIVIVO"
La autoro de la verko mJaurigo Respekto de liVivo".

D-ro Sanehide Komaki, estas la direktoro de la "Japana Asocio
de Universitataj Diplomitoj", kajbone konata en Japanujo kaj
iliternaciel kiel biologo, pacifisto kaj mondfederalisto. En la
s.n. verko, D-ro Komaki pritraktas diversajn problemojn pri la
Respekto de liVivo, disvolvante i.a. pri la forigo de la blthsado
de bruboj, la malaktualigo de la jura institucio de mortpuno
kaj naciaj konfliktoi - milito, sub la kreotaj sistemoj kaj aut(
ritato de mondregistaro. La verko estas esperantigita de s-ro
Tazuo Nakamura, ĉefredatoro de la pacifista revuo "OOMOTO".
Mendebla ĉe:"00MOTO", Kameoka, Kioto. Hu Japanugo, au ĉe la
INTEMACIA ESPERANTOL-IrSTITUTO. Riou wetraat 172, Den Haag
Nederland. (Prezo ne indikata),
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Tutnonda Esperanta Vegetara Asocio. 	 A. Fon 	 '1955 .
Fondirt,: N.B. Havkin (187li-1957).
Prezidanto: D-ro A. N. Braon. Cefania st. 70.Jerusalemo.lsrae

Landaj sekretarioj:
Bulgarujo Akademiano J.H. Krestanov. 6 Septemvri 2. Sofia.
Cenoslovakio - Inĝ. B. Mo1nr. Naprstkova  9, Praha 1. 	 .
Germanujo U.E.A. Delegito, S-ro 7.W. Teich. M. Gladbach,

(EUropa Servcentro de T.E.V.A.) 	 (Postfach 121).
Israel° 	J. Dorn. Vegetara kolohio Amirim. Wrom HatCa

Noto: Ciuj sekretarioj estas provizoraj, aprobotaj au anŝtatal
gotaj sur la vegetara mondkongreso. (Vidu la aIvokon, paĝo 16

Disvastigi Esperanton inter vegetaranoj kaj instrui la
ralan kaj naturan vivtenadon vegetaran inter Esperantistoj.

Fondi koloniojn de esperantistoj kaj vegetaranoj kun ap
de konvenaj industrioj.

Kuraĝigi la fondigon de tiaj asocioj en diversaj landoj
organizi ilin en unu tutmonda asocio.

Wor	 ree	 Iel

Membroj de la asocio estas elsperantistoj au vogrtaranoj
ambau samtempe, viroj kaj virinoj - sen diferenco de nacieco
politika vivkoncepto, ekde la aĝo de 17 jaroj, kiuj trovis
unu de la du movadoj almenau unu jaro.
(El la Statutoj de Tutnonda Esperanta Vegetara Asocio). .TEVA.

Membrokotizo al T.E.V.A lauplaĉe„ minimumo 	 respond

Registrado kaj pago, al la U.E.A. delegito S-rO T.W. Tele
(vidu suprelandaj sekretarioj - Germanujo)

Anoncoj 
Herb-teon, por kiu ajn malsano, sendos recepton Ing. B.

Mpinår, Nbrstkova 9, Praha 1 Gehcslovakio. Aldonu 2 resp. ku

"Vegetarano". Vegetara revuo kvaronjara, multobligita en
Amirim, Merom - nagalil Israelo
Eadonas kaj redaktas: Jefieskel Dorn.
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